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      خالصة وافية  - ثانياً  
    مجهورية غواتيماال    

  غواتيماال يف سياق تنفيذ اتفاقية لمقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي   - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

يهـا  صـديقها عل ، وأودعـت صـك ت  ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٩وقَّعت غواتيماال االتفاقية يف 
 .٢٠٠٦نوفمرب تشرين الثاين/ ٣يف 

 ) من الدستور).١( ١٧١زلة القانون وميكن تطبيقها مباشرة (املادة  وتعترب االتفاقية مبن

ــة النظــام         ــع اإلجــراءات اجلنائي ــدين. وتتب ــانون امل ــانوين يف غواتيمــاال هــو نظــام الق والنظــام الق
 ة وجلسة استماع.االتِّهامي، الذي يتألف من مرحلة متهيدية ومرحلة متوسط

وتشــمل الســلطات الرئيســية يف جمــال مكافحــة الفســاد النيابــة العامــة، ومكتــب املراقــب املــايل   
العام، واللجنة الرئاسية املعنية بالشفافية واحلكومة اإللكترونية، ومكتب احملـامي العـام الـوطين،    

اخلاص)، واألمانـة الوطنيـة   ومكتب التحقُّق اخلاص التابع هليئة الرقابة املصرفية (مكتب التحقُّق 
  املعنية بإدارة املوجودات املصادرة.

    
      الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     

 انون اجلنائي.من الق ٤٤٢خيضع رشو املوظفني العموميني الوطنيني للمادة 

مكـرراً مـن القـانون اجلنـائي      ٤٥٠من القانون اجلنائي االرتشاء. وجترِّم املـادة   ٤٣٩وتنظِّم املادة 
منفعة على حنو غري مشروع كجرمية حمددة، وهو ما يستثين أيِّ احلصول على عموالت أو تلقي 

  عن اختاذ إجراءات.ارتكاب اجلرمية على حنو غري مباشر وال يشمل امتناع املوظفني العموميني

مكـرراً مـن القـانون اجلنـائي) واالرتشـاء (املـادة        ٤٤٢وينصُّ القانون على جترمي الرشـو (املـادة   
 مكرراً ثانياً من القانون اجلنائي) عرب احلدود الوطنية. ٤٤٢

وتتصل مجيع جـرائم الرشـوة املتعلقـة بـاملوظفني العمـوميني باألفعـال الـيت يقومـون هبـا يف إطـار           
 ض القيام هبا مع واجبات وظائفهم.ستهم لواجباهتم، وليس باألفعال اليت يتناقممار
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مكرراً من القـانون اجلنـائي "املتـاجرة بـالنفوذ"، مبـا يشـمل، جنبـاً إىل جنـب          ٤٤٩وجترِّم املادة 
مـن القـانون اجلنـائي)، بعـض      ٣٦مع األحكام املتعلقة بالتحريض على ارتكـاب جرميـة (املـادة    

(أ). وتشــمل جرميـة املتـاجرة املنفعلـة بـالنفوذ املزيــة      ١٨نصـوص عليهـا يف املـادة    املمارسـات امل 
اليت تعود على الشخص الذي يطلبها أو يقبلها، ولكنَّهـا ال تشـمل بوضـوح املزيـة الـيت ُتطلـب       
أو ُتقبــل لصــاحل طــرف ثالــث بنيــة قيــام املوظــف العمــومي، أو غــريه، بإســاءة اســتغالل نفــوذه   

 من القانون اجلنائي). مكرراً ٤٤٩(املادة 

  القانون على اعتبار الرشو واالرتشاء يف القطاع اخلاص جرمية جنائية. وال ينصُّ
    

    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
مـن قـانون مكافحـة غسـل      ٢ينصُّ القـانون علـى جتـرمي غسـل عائـدات اجلرميـة مبوجـب املـادة         

 األموال وغريها من املوجودات.

ــن املوجــودات املشــاركة يف        ٦ادة وحتكــم املــ  ــا م ــوال وغريه ــانون مكافحــة غســل األم ــن ق م
التحــريض أو التــآمر علــى ارتكــاب جــرائم غســل األمــوال والشــروع يف ارتكاهبــا، وتــنظِّم          

مـن القـانون اجلنـائي) املشـاركة يف      ٦٣و ٣٧و ١٤األحكام العامة يف القـانون اجلنـائي (املـواد    
من قانون مكافحة اجلرميـة املنظمـة    ٤ ارتكاهبا. وجترِّم املادة ارتكاب هذه اجلرائم والشروع يف

 من القانون نفسه التآمر.   ٣جرمية، يف حني جترِّم املادة أيِّ التعاون على ارتكاب 

وُتعدُّ مجيع األفعـال اجملرمـة مبوجـب االتفاقيـة (املشـار إليهـا فيمـا يلـي باسـم "جـرائم الفسـاد")            
ُيرتكب منها خارج البالد. وُيعتـرب غسـل عائـدات اجلرميـة جرميـة      جرائم أصلية، مبا يف ذلك ما 

 مستقلة؛ وُيعترب ما يسمى "الغسل الذايت" جرمية أيضاً.

  من القانون اجلنائي اإلخفاء. ٤٧٥و ٤٧٤وجترِّم املادتان 
    

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
ــ مـــن القـــانون اجلنـــائي اخـــتالس األمـــوال أو املمتلكـــات أو   ٤٤٧إىل  ٤٤٥واد مـــن جتـــرِّم املـ

 املوجودات العامة وتبديدها.

من القانون اجلنائي إساءة استخدام السـلطة علـى حنـو يضـرُّ بـأطراف ثالثـة،        ٤١٨وجترِّم املادة 
 من القانون نفسه االبتزاز. ٤٤٩يف حني جترِّم املادة 
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راً من القانون اجلنائي إثراء املوظفني العموميني علـى حنـو غـري مشـروع     مكر ٤٤٨وجترِّم املادة 
 سواء كان نتاجاً ملمارسة املوظف العمومي مهامه أو من إيرادات أخرى.

  وال جيرِّم القانون االختالس والتبديد يف القطاع اخلاص.
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
كرراً من القانون اجلنائي السلوك املبـيَّن يف الفقـرة (أ) مـن    م ٤٥٨جترِّم الفقرة األوىل من املادة 

وتشـمل املـادة    أنَّها ال تشمل التحريض علـى اإلدالء بشـهادة زور.  إالَّ من االتفاقية،  ٢٥املادة 
 من قانون مكافحة اجلرمية املنظمة جرمية ذات صلة بإعاقة سري العدالة. ٩

 ٤٥٨مـن االتفاقيـة، تنطبـق املـادة      ٢٥ب) مـن املـادة   وفيما يتعلـق بالسـلوك املبـيَّن يف الفقـرة (    
مكـرراً مــن القــانون اجلنــائي علــى مجيــع السـلطات القضــائية والســلطات املســاعدة، مبــا يشــمل   

  أيضاً سلطات إنفاذ القانون.
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
ئية لألشخاص االعتبـاريني. وتصـل   من القانون اجلنائي املسؤولية اجلنا ٥٧و ٣٨تتناول املادتان 

ــة مطبَّقــة علــى اجلــرائم غــري املنصــوص علــى عقوبتــها صــراحة إىل غرامــة قــدرها         أقصــى عقوب
. اإلغــاء الشخصــية االعتباريــة هنائيــدوالر أمريكــي، ويف حالــة تكــرار اجلرميــة، إىل  ٦٢٥ ٠٠٠

خاص االعتبــاريني مبوجــب وفيمــا يتعلــق جبــرائم غســل األمــوال، ُتــنظَّم املســؤولية اجلنائيــة لألشــ
 ).٥قانون مكافحة غسل األموال وغريها من املوجودات (املادة 

 من القانون اجلنائي). ٢٤وقد أقرَّت غواتيماال أيضاً املسؤولية املدنية لألشخاص االعتباريني (املادة 

ملثال التجريـد  غواتيماال املسؤولية اإلدارية يف االشتراء العمومي، بعقوبات منها على سبيل ا وتقرُّ
مكرراً من  ٥٤من قانون االشتراء، واملادة  ٨٨إىل  ٨٠من األهلية أو فرض الغرامات (املواد من 

  من القانون التنظيمي ملكتب املراقب املايل العام). ٣٩و ٣٨الئحة قانون االشتراء، واملادتان 
    

    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
مـن   ٦٤و ٦٣و ١٤)، والشـروع (املـواد   ٣٧إىل  ٣٥د مـن  مت غواتيمـاال املشـاركة (املـوا   جرَّ

مـن القـانون    ١٧القانون اجلنائي)، فضالً عن التآمر واإلعـداد الرتكـاب بعـض اجلـرائم (املـادة      
  من قانون مكافحة اجلرمية املنظمة). ٣اجلنائي واملادة 
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    )٣٧و ٣٠ان املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادت    
القانون اجلنائي على جزاءات ميكن تكييفها حسب خطورة اجلرمية. وُيعاقَب علـى مجيـع    ينصُّ

من القانون اجلنـائي علـى    ٢٨من املادة  ٢جرائم الفساد بالسجن لسنوات عدَّة. وتنصُّ الفقرة 
علـى أنَّ  مـن القـانون اجلنـائي     ٧-٥١عقوبات مشدَّدة للموظفني العموميني، فيما تـنص املـادة   

األحكام الصادرة حبق أشخاص مدانني بارتكاب جرائم ضد اإلدارة العامة وضد إقامـة العـدل   
 ال ميكن ختفيفها.

وقد أقامت غواتيماال احلق يف إجراء حماكمـة متهيديـة فيمـا يتعلـق بطائفـة واسـعة مـن املـوظفني         
ــة أمــور، املــواد     الدســتور). مــن  ٢٧٩و ٢٥٨و ٢٠٦و ١٦١العمــوميني (انظــر، مــن بــني مجل

وجيوز إجراء احملاكمة التمهيدية من قبل برملـان اجلمهوريـة، أو حمكمـة العـدل العليـا، أو دوائـر       
من قانون احملاكمات التمهيدية). وال ميكن التحقيـق   ١٥إىل  ١٣حمكمة االستئناف (املواد من 

هيديــة. وقــد مــع املــوظفني العمــوميني أو إخضــاعهم لتــدابري احترازيــة قبــل إجــراء احملاكمــة التم
أكَّــدت الســلطات أنَّــه ميكــن تنفيــذ إجــراءات إســقاط حقــوق امللكيــة والتــدابري املؤقتــة بشــأن     

 املمتلكات على حنو مستقل عن التحقيقات اجلنائية.

ــادة   ــنظِّم امل ــدأ املال    ٢٥وت ــة مب ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــذي   مــن ق ــة، ال ــة القضــائية التقديري حق
 ها موظفون عموميون.ينطبق على اجلرائم اليت يرتكب  ال

ــادة   ــاً للم ــاً لضــمان        ٢٥٩ووفق ــهم احتياطي ــة، جيــوز حــبس املت ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــن ق م
 حضوره احملاكمة.

 من القانون اجلنائي اإلفراج املبكر واإلفراج املشروط. ٨٠و ٤٤وتنظِّم املادتان 

وظفني العمــوميني مـن قـانون اخلدمــة املدنيـة وقـف املـ      ٧٤مــن املـادة   ٤ويـنظِّم القسـم الفرعـي    
وعــالوة علــى ذلــك، ميكــن وقــف   .)امبــا يف ذلــك احملبوســني احتياطيــاملســجونني عــن العمــل (

من قـانون   ٣١املوظفني القضائيني احملبوسني أو الذين يقضون عقوبات بديلة عن العمل (املادة 
 ٤٥؛ واملـادة  من قانون اخلدمة املدنيـة يف اجلهـاز القضـائي    ٦١و ٥٩السلطة القضائية؛ املادتان 

 ون اخلدمة املدنية (القضائية)).من الالئحة العامة لقان

مـن   ٦٠ويكفل القـانون إعـادة انتـداب املـوظفني العمـوميني التـابعني للسـلطة التنفيذيـة (املـادة          
(أ) مـن قـانون اخلدمـة القضـائية، واملـادة       ٢٦قانون اخلدمـة املدنيـة) والسـلطة القضـائية (املـادة      

 اخلدمة املدنية (القضائية)).(أ) من قانون  ٣٥
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هليـة والتجريـد اخلـاص    ) على التجريد املطلـق مـن األ  ٥٨ إىل ٥٦وينصُّ القانون اجلنائي (املواد من 
) على التجريـد اخلـاص   ٧قانون مكافحة غسل األموال وغريها من املوجودات (املادة  منها، وينصُّ

مـن القـانون    ٤٢يكـن مجيعهـا (املـادة     من األهلية، الذي ينطبـق علـى معظـم جـرائم الفسـاد وإن مل     
من القانون اجلنائي على التجريد اخلاص من أهليـة   ٥٧من املادة  ٢وينصُّ القسم الفرعي  اجلنائي).

 ممارسة مهنة أو نشاط تتوقف ممارسته على احلصول على إذن أو ترخيص أو مؤهل.

 منفصلة عن اإلجراءات التأديبية. واإلجراءات اجلنائية

انون مكافحة اجلرمية املنظمة ختفيف العقوبات، والتعليق املشـروط للمالحقـة القضـائية    وينظِّم ق
اجلنائية، وممارسة مبدأ املالحقة القضائية التقديرية فيما يتعلق باألشـخاص الـذين يتعـاونون مـع     

نظمــة). ويف املمارســة العمليــة، مــن قــانون مكافحــة اجلرميــة امل ٩٢إىل  ٩٠العدالــة (املــواد مــن 
ُتطبَّــق هــذه املزايــا يف قضــايا الفســاد. ويــنظِّم قــانون محايــة األشــخاص اخلاضــعني للمالحقــة   ال

القضــائية واألشــخاص ذوي الصــلة بإقامــة العدالــة اجلنائيــة تــوفري احلمايــة للمتعــاونني. ومل ُتــربم 
  .غواتيماال اتفاقات بشأن منح هذه املزايا لألشخاص املتعاونني مع العدالة على الصعيد الدويل

    
    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     

ينظِّم قـانون محايـة األشـخاص اخلاضـعني للمالحقـة القضـائية واألشـخاص ذوي الصـلة بإقامـة          
العدالة اجلنائية مسألة محاية الشهود، وينصُّ على مجيع تدابري احلماية املشار إليهـا يف االتفاقيـة،   

شهود يف غواتيمـاال. وال جيـوز لغـري املـدعي العـام أن يطلـب       ويعمل على تنفيذه جهاز محاية ال
ــادة       ــاهداً أو خــبرياً (امل ــة شــخص ميكــن أن يصــبح ش ــة األشــخاص     ١٠محاي ــانون محاي ــن ق م

ــة). ويف وقــت      ــة اجلنائي اخلاضــعني للمالحقــة القضــائية واألشــخاص ذوي الصــلة بإقامــة العدال
ـــ   يف املائــة منــهم خــارج   ١٠، يعــيش شخصــاً ٥٤٠الزيــارة، كانــت غواتيمــاال تــوفر احلمايــة ل

 باحلماية هلم صلة بقضايا فساد. أنَّ عدداً قليالً من األشخاص املتمتعنيإالَّ البالد، 

 ة الشهود دوليا.ومل ُتربم غواتيماال أيَّ اتفاقات مع دول أخرى بشأن تغيري أماكن إقام

الـة، وُتلـزم   حلمايـة القضـائية الفعَّ  من قانون اإلجراءات اجلنائيـة حـق الضـحايا يف ا    ٥وتقرُّ املادة 
 ستماع إىل آرائهم أثناء الدعاوى.من قانون اإلجراءات اجلنائية النيابة العامة باال ١١٧املادة 

وال ينصُّ اإلطار التشريعي علـى تـدابري حلمايـة األشـخاص الـذين ُيبلغـون عـن جـرائم الفسـاد،          
نائي). ويف وقت الزيـارة القطريـة، كانـت    من القانون اجل ٤٣٩باستثناء جرمية االرتشاء (املادة 

  هناك مبادرة بشأن هذه املسألة معروضة أمام الربملان.
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    )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     
مــن القــانون اجلنــائي، واملــادة  ٦٠مــن املصــادرة كعقوبــة جنائيــة (املــادة  كــالًّ تــنظِّم غواتيمــاال 

من قانون مكافحـة غسـل األمـوال وغريهـا مـن       ٨إلجراءات اجلنائية، واملادة من قانون ا ١٩٨
املوجودات) وإسقاط حقوق امللكيـة، الـذي لـه طبيعـة قضـائية وحقيقيـة، وينطبـق علـى معظـم          
ــق         ــة). وتنطب ــانون إســقاط حقــوق امللكي ــا (ق ــيس مجيعه ــة ول ــة مبوجــب االتفاقي ــال اجملرم األفع

ــة واأل    ــدات اجلرمي ــى عائ ــى    املصــادرة عل ــق عل ــها ال تنطب ــا، ولكن دوات املســتخدمة يف ارتكاهب
دات األدوات اليت كانت معدَّة هلـذا الغـرض؛ وينطبـق إسـقاط حقـوق امللكيـة علـى مجيـع العائـ         

 واألدوات املتعلقة باجلرمية.

مــن قــانون إســقاط حقــوق  ٢٢وُتــنظَّم التــدابري االحترازيــة الــيت ميكــن اتِّخاذهــا مبوجــب املــادة 
 ٨٧إىل  ٧٣مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، واملـواد مـن        ٢٧٨و ٢٠٠و ١٩٨اد امللكية، واملو

 من قانون مكافحة اجلرمية املنظمة.

وُتدير األمانة الوطنية املعنية بإدارة املوجودات املصادرة املمتلكات احملجـوز عليهـا واملمتلكـات    
لـدعاوى اجلنائيـة يف   اخلاضعة إلسـقاط حقـوق امللكيـة. وُتوضـع املمتلكـات احملجـوز عليهـا يف ا       

 عهدة مستودع املضبوطات القضائية، وُتوضع املمتلكات املصادرة يف صندوق قضائي.

ــيت        ــدِّلت هبــا، أو ال ــيت ُحوِّلــت إىل ممتلكــات أخــرى أو ُب ــة ال ــدات اجلرمي وميكــن أن ختضــع عائ
مـن قـانون    ٤ُخلطت مبمتلكات اكُتسبت من مصادر مشروعة، إلسقاط حقوق امللكية (املادة 

سقاط حقوق امللكية)، ولكنها ال ختضع للمصادرة اجلنائية. وينطبـق األمـر ذاتـه علـى الـدخل      إ
أو املنافع األخرى املتأتية من عائدات اجلرمية، أو مـن املمتلكـات الـيت ُحوِّلـت عائـدات اجلرميـة       

 ت اليت ُخِلطت هبا هذه العائدات.إليها أو ُبدِّلت هبا، أو من املمتلكا

مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، بــاحلجز علــى    ٣٠٨، إىل جانــب املــادة ١٩٨وتســمح املــادة 
 النسخ األصلية من الوثائق املصرفية مبوجب إذن قانوين.

مــن قــانون  ٦وتعكــس غواتيمــاال عــبء اإلثبــات فيمــا يتعلــق بإســقاط حقــوق امللكيــة (املــادة   
 إسقاط حقوق امللكية).

) احلمايـة حلقـوق   ٦٠والقانون اجلنائي (املادة ) ١٠ويكفل قانون إسقاط حقوق امللكية (املادة 
 األطراف الثالثة احلسنة النية.

من قانون املصـارف واجملموعـات    ٦٣من قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة  ٣٠٨ووفقاً للمادة 
مــن قــانون  ١٧املاليــة، يلــزم استصــدار أمــر مــن قــاض لرفــع الســرية املصــرفية. وتفــرض املــادة   



 

8V.16-00753 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.33

االلتزام بتقدمي املعلومات إىل املدعي العـام، دون أن تشـترط صـدور أمـر      إسقاط حقوق امللكية
 من احملكمة.

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

 ٨٠و ٧٩من القانون اجلنائي مسـألة التقـادم؛ وتنشـئ املادتـان      ١١١إىل  ١٠٧ُتنظِّم املواد من 
يف الـدعاوى اجلنائيـة. ويف حالـة اجلـرائم الـيت      من قانون اإلجراءات اجلنائية جرميـة عـدم املثـول    

ــة         ــدة العقوب ــا ضــعف م ــة املنصــوص عليه ــرة العقوب ــون، تكــون فت ــون العمومي ــها املوظف يرتكب
نــائي، واملــادة مــن القــانون اجل ١٠٧مــن املــادة  ٦املنصــوص عليهــا يف القــانون اجلنــائي (الفقــرة 

 من الدستور). ١٥٥

  ام على الصعيد الدويل.وال ينظِّم القانون العودة إىل اإلجر
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
تقيم غواتيماال واليتـها القضـائية علـى اجلـرائم املرتكبـة علـى أراضـيها أو علـى مـنت السـفن أو           

 من القانون اجلنائي). ٥و ٤ادتان الطائرات الوطنية (امل

 غواتيمـاال، وهـو مـا يشـمل     جرميـة ُيعاقـب عليهـا يف   أيِّ وتقيم غواتيماال واليتها القضائية على 
 من القانون اجلنائي). ٥(املادة  مجيع األفعال اليت تقضي االتفاقية إلزاماً بتجرميها

وفيما يتعلق باألفعال اليت ال تقضي االتفاقية إلزاماً بتجرميها، تقـيم غواتيمـاال واليتـها القضـائية     
ه من الطرف املعين أو مـن النيابـة   على اجلرائم املرتكبة ضد مواطنيها يف حال وجود اتِّهام موجَّ

العامة، ووجود الشخص املتَّهم يف غواتيماال؛ وعلى اجلرائم اليت يرتكبها املوظفـون العموميـون   
خارج البالد؛ وعلى اجلرائم اليت يرتكبها مواطنـو غواتيمـاال املوجـودون خـارج الـبالد والـذين       

ِقــم غواتيمــاال واليتــها القضــائية علــى  مــن القــانون اجلنــائي). ومل ُت ٥ُرفــض تســليمهم (املــادة 
مــن القــانون اجلنــائي  ٥احلــاالت الــيت ال تســلِّم فيهــا غواتيمــاال الشــخص املعــين. وتقــيم املــادة  

ــم         ــا. ومل تق ــيس مجيعه ــة ول ــة ضــد الدول ــبعض اجلــرائم املرتكب ــق ب ــة القضــائية فيمــا يتعل الوالي
ــة يف اخلــ     ــها القضــائية علــى اجلــرائم املرتكب ارج مــن جانــب أشــخاص عــدميي   غواتيمــاال واليت

 اجلنسية يقيمون بصفة اعتيادية يف غواتيماال.

ــدول األطــراف األخــرى يف معــرض        ــع ســلطات ال ــزم ســلطات غواتيمــاال بالتشــاور م وال تلت
  ذها إجراءات بشأن األفعال نفسها.اختا
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    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
قـانون االشـتراء، ميكـن للوكـاالت احلكوميـة أن تنسـحب مـن التفـاوض         مـن   ٣٧وفقاً للمـادة  

مرحلة قبل التوقيع عليها. وميكن فسخ العقود بعد التوقيع عليهـا يف حـدود   أيِّ على العقود يف 
ــادة       ــانون اخلــاص (امل ــة للق ــه يف القواعــد العام ــا هــو منصــوص علي ــانون   ١٠٣م مكــرراً مــن ق

مــن قــانون  ٣٧مــن القــانون املــدين). وتــنصُّ املــادة   ١٥٨٦إىل  ١٥٧٩االشــتراء، واملــواد مــن 
 االشتراء على تطبيق االتفاقيات واملعاهدات الدولية على حنو تكاملي.

 القــانون ال يــنصُّ أنَّإالَّ ء، ميكــن ســحب االمتيــازات؛ مــن قــانون االشــترا ٩٥ومبوجــب املــادة 
ــى أســباب       ــديات عل ــانون البل ــنصُّ ق ــايري ســحبها. وي ــى مع ــد عل ــازات   بالتحدي ســحب االمتي

 ).٧٧لق باخلدمات العامة (املادة املمنوحة فيما يتع

وأثناء جلسات االستماع، ميكن للكيانات أو األشخاص املتضررين من وقوع فعـل مـن أفعـال    
 ١١٦الفساد استهالل إجراءات قانونية ضد املسـؤولني بغـرض احلصـول علـى تعـويض (املـواد       

مـن قـانون مكافحـة اجلرميـة      ٨٨و ٧٦ئية، واملادتـان  من قانون اإلجراءات اجلنا ١٢١و ١١٧و
مـن   ١٣مـن الدسـتور، واملـادة     ٢٥٢املنظمة). وميثِّل مكتُب احملامي العام الوطين الدولةَ (املادة 

  ).٥١٢مرسوم برملان اجلمهورية رقم 
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     
عامــة شــعبة خمتصــة مبكافحــة الفســاد. كمــا يضــطلع اجلهــاز القضــائي ومكتــب    تضــمُّ النيابــة ال

ــدور يف         ــة ملناهضــة اإلفــالت مــن العقــاب يف غواتيمــاال ب ــة الدولي ــام واللجن ــايل الع املراقــب امل
 مكافحة الفساد عن طريق إنفاذ القانون.

رميـة املنظمـة،   وتنصُّ عدة قوانني على إلزام السلطات بالتعاون، مبا يف ذلـك قـانون مكافحـة اجل   
 وقد ُوقِّع العديد من مذكرات التفاهم فيما بني الوكاالت من أجل تعزيز التعاون.

ويفرض قانون مكافحة غسل األموال وغريها من املوجودات على خمتلـف مؤسسـات القطـاع    
اخلــاص تقــدمي تقــارير ســرية عــن املعــامالت املشــبوهة إىل وحــدة االســتخبارات املاليــة حصــراً    

). وهبدف تشجيع املواطنني علـى اإلبـالغ عـن حـاالت الفسـاد، أنشـأت غواتيمـاال        ٢٦(املادة 
خطاً هاتفياً وموقعاً على شبكة اإلنترنت لتلقي البالغات، وميكن اعتبار قلة عـدد البالغـات يف   

  قضايا الفساد واحداً من أبرز التحديات اليت تواجهها البالد.
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    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  
 التجرمي وإنفاذ القانون:

ُيجرِّم القانون زيادة مستوى اإلنفاق وإسقاط الديون يف حال عـدم قـدرة املوظـف      ●  
العمومي على تقدمي مربر معقول لذلك؛ كما ينطبق اإلثراء غري املشـروع أيضـاً يف   
حالة املوظفني العموميني الذين يرتكبون جرمية لصاحل أشـخاص آخـرين، وكـذلك    

 )؛٢٠احلاالت املتعلقة مبوظفني عموميني سابقني (املادة يف بعض 

جيرِّم قانون مكافحة غسل األموال وغريها مـن املوجـودات تبـديل املمتلكـات أو       ●  
(أ))، فضالً عـن إخفـاء طـابع املمتلكـات احلقيقـي أو مصـدرها        ٢إحالتها (املادة 

ــادة     ــها (املـ ــها أو ملكيتـ ــها أو حركتـ ــا أو وجهتـ ــ ٢أو مكاهنـ ــب (ج)) مـ ن جانـ
ــهم،        ــهم أو مناصــبهم أو مهن ــيهم، حبكــم مراكــزهم أو عمل ــتعني عل أشــخاص ي
معرفــة أنَّ تلــك املمتلكــات تشــكِّل نــواتج أو عائــدات متأتيــة مــن جرميــة، أو أهنــا 

 ؛‘)٢‘و‘ ١‘(أ) و ١، الفقرة ٢٣نشأت أثناء ارتكاب جرمية (املادة 

 للخطـر بسـبب واجبـاهتم    ميكن لغواتيماال أن تكفل احلماية للصـحفيني املعرَّضـني    ●  
 )؛٣٢(املادة 

أُنشــئ نظــام معلومــات دولــة غواتيمــاال لالشــتراء واالســتحواذ (غواتيكــومرباس)    ●  
  ).٣٤وهو يتيح احلصول على معلومات عن عمليات الشراء (املادة 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

 التجرمي وإنفاذ القانون:

 ا يلي:ُيوَصى بأن تقوم غواتيماال مب

على سبيل األولويـة، تعزيـز اهليئـات التنظيميـة وهيئـات التحقيـق املعنيـة مبكافحـة           ●  
 الفساد، وال سيما فيما يتعلق بفعاليتها واستقالليتها (مالحظة عامة)؛

تعديل تشريعاهتا فيما يتعلق جبميع جرائم االرتشاء لضمان جتـرمي ارتكـاب الفعـل      ●  
 (ب))؛ ١٥(املادة  عن القيام بفعلعلى حنو غري مباشر واالمتناع 

تعـــديل تشـــريعاهتا لتشـــمل الرشـــوة املرتكبـــة مـــن أجـــل ضـــمان قيـــام املـــوظفني    ●  
والفقـرة   ١٥فعل، أو القيام بأفعـال تتنـاقض مـع واجبـاهتم (املـادة      أيِّ العموميني ب
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ــادة   ١ ــنفس التعــديل يف جــرائم االرتشــاء عــرب    ١٦مــن امل )، والنظــر يف األخــذ ب
 )؛٢، الفقرة ١٦ة (املادة احلدود الوطني

 )؛١٧إدراج مجيع فئات املمتلكات اخلاصة يف جرمييت االختالس والتبديد (املادة   ●  

مزية غري مسـتحقة أو عرضـها   أيِّ النظر يف النصِّ على جرمية حمددة تنظِّم الوعد ب  ●  
شخص آخر، علـى حنـو مباشـر أو غـري     أيِّ موظف عمومي أو أيِّ أو منحها إىل 

ن أجل أن يسيئ ذلك املوظـف العمـومي أو الشـخص اآلخـر اسـتغالل      مباشر، م
ــة       ــة للدول ــرض لكــي حيصــل مــن اإلدارة أو الســلطة التابع ــي أو املفت ــوذه الفعل نف
الطــرف علــى مزيــة غــري مســتحقة لصــاحل احملــرِّض األصــلي علــى ذلــك الفعــل أو   

 (أ))؛ ١٨شخص آخر (املادة أيِّ لصاحل 

لـيت تطلبـها أطـراف ثالثـة أو تقبلـها بغـرض أن يقـوم        النظر يف الـنص علـى املزايـا ا     ●  
 (ب))؛ ١٨استغالل نفوذه (املادة املوظف العام أو شخص آخر بإساءة 

النظــر يف إلغــاء اشــتراط أن تكــون إســاءة اســتعمال الســلطة قــد أضــرَّت بــاإلدارة    ●  
 )؛١٩العامة أو أطراف ثالثة (املادة 

الس املمتلكـات أو تبديـدها يف القطـاع    ) واخـت ٢١النظر يف جتـرمي الرشـو (املـادة      ●  
 )؛٢٢اخلاص (املادة 

تعديل تشريعاهتا من أجل جتـرمي التحـريض علـى اإلدالء بشـهادة زور يف األفعـال        ●  
اليت تقع خارج نطاق قانون مكافحة اجلرمية املنظمة؛ والنظر فيما إذا كان الـنص  

ميكــن أن  (أ) ٢٥ادة حتديــداً علــى وســائل إعاقــة ســري العدالــة املشــار إليهــا يف املــ 
 (أ))؛ ٢٥نفيذ هذا احلكم (املادة يساعد يف ت

ــاريني هبــدف        ●   ــى األشــخاص االعتب ــق عل ــة املنطب ــات اجلنائي اســتعراض نظــام العقوب
ضمان تناسب العقوبات مع خطورة اجلرمية؛ والنظـر يف فـرض جـزاءات إداريـة يف     

ملكتـب املراقـب املـايل العـام      احلاالت غري املتعلقة باالشتراء العام والقانون التنظيمي
 )؛  ٢٦(املادة 

إذا كان القانون احمللي يسمح بذلك، ميكن أن تنظـر غواتيمـاال يف جتـرمي اإلعـداد       ●  
  ).٣، الفقرة ٢٧الرتكاب جرمية فساد على الصعيد الفردي (املادة 
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  إنفاذ القانون
 ُيوَصى بأن تقوم غواتيماال مبا يلي:

ت الســابقة للمحاكمــة علــى حنــو فعَّــال، والســماح ضــمان االضــطالع بــاإلجراءا  ●  
بالتحقيق مع املـوظفني العمـوميني واتِّخـاذ إجـراءات عقابيـة وقائيـة قبـل احملاكمـة         

 )؛٢، الفقرة ٣٠التمهيدية (املادة 

النظــر يف اعتمــاد تــدابري تنطــوي علــى الوقــف عــن العمــل أو الفصــل فيمــا يتعلــق    ●  
 )؛٦، الفقرة ٣٠ جبرائم الفساد (املادة جبميع املوظفني العموميني املتَّهمني

النظــر يف التجريــد مــن أهليــة تــويل املناصــب العموميــة يف مجيــع جــرائم الفســاد،      ●  
والتجريد من أهلية شغل املناصـب الـيت ال تعتمـد علـى إذن أو تـرخيص أو أهليـة       

 )؛٧، الفقرة ٣٠للدولة (املادة  يف املنشآت االقتصادية اململوكة

عاهتا، يف حــدود مــا يســمح بــه النظــام القــانوين احمللــي، مــن أجــل أن تعــديل تشــري  ●  
يشمل قانون إسقاط حقوق امللكية مجيع جرائم الفسـاد، أو مـن أجـل أن تشـمل     
ــاد      ــرائم الفسـ ــاب جـ ــتخدام يف ارتكـ ــدَّة لالسـ ــاع األدوات املعـ ــريعاهتا إخضـ تشـ

 )؛١، الفقرة ٣١للمصادرة اجلنائية (املادة 

يــة إىل تســجيل املمتلكــات غــري املنقولــة مــن أجــل إنشــاء   مواصــلة جهودهــا الرام  ●  
 )؛٢، الفقرة ٣١سجل وطين يشمل مجيع املمتلكات غري املنقولة (املادة 

األمور التالية ينظمها قانون إسقاط حقوق امللكية، النص صـراحة  أنَّ مع اإلقرار ب  ●  
ــيت ُحوِّلــت إىل      ــة ال ــداُت اجلرمي ــة عائ ممتلكــات علــى أن ختضــع للمصــادرة اجلنائي

أخرى أو ُبدِّلت هبـا؛ واملمتلكـاُت يف حـدود القيمـة املقـدَّرة للعائـدات املخلوطـة        
إذا كانت عائدات اجلرمية قد ُخلطت مبمتلكات اكُتسبت من مصادر مشـروعة؛  
والدخلُ أو غـريه مـن املنـافع املتأتيـة مـن عائـدات اجلرميـة أو مـن املمتلكـات الـيت           

 و ُخِلطت هبا هذه العائدات؛ُحوِّلت إليها أو ُبدِّلت هبا أ

ــة تيســري الطلبــات الــيت يقــدِّمها الشــهود واخلــرباء للحصــول علــى       ●   دراســة إمكاني
 )؛١، الفقرة ٣٢احلماية وتعزيز جهاز احلماية (املادة 

النظر يف إبرام اتفاقات مع دول أخـرى بشـأن تغـيري أمـاكن إقامـة الشـهود دوليَّـا          ●  
 )؛٣، الفقرة ٣٢(املادة 
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ر، على سبيل األولوية، يف التدابري الرامية إىل محاية املبلِّغني، وتعزيـز مشـروع   النظ  ●  
 )؛٣٣القانون احلايل (املادة 

 )؛٣٤تنظيم معايري إبطال العقود أو إهنائها أو سحب االمتيازات (املادة   ●  

ــإجراء       ●   ــا يتعلـــق بـ ــدراهتا فيمـ ــة وقـ ــة العامـ ــاد بالنيابـ ــة الفسـ ــعبة مكافحـ ــز شـ تعزيـ
 )؛  ٣٦(املادة  التحقيقات

النظر يف توسيع نطاق املزايـا املمنوحـة لألشـخاص املتعـاونني مـع العدالـة ليشـمل          ●  
 )؛٣إىل  ١، الفقرات من ٣٧مجيع األفعال اجملرَّمة مبوجب االتفاقية (املادة 

ضمان توفري نفس احلماية اليت يتمتع هبا الشـهود واخلـرباء والضـحايا لألشـخاص       ●  
 )؛٤، الفقرة ٣٧لة يف قضايا الفساد (املادة املتعاونني مع العدا

 ؛٣٧من املادة  ٥النظر يف إبرام اتفاقات وفقاً للفقرة   ●  

تعزيز التعاون فيما بني سلطات غواتيماال العامة وسلطاهتا املسؤولة عـن التحقيـق     ●  
 )؛٣٨يف اجلرائم اجلنائية ومالحقة مرتكبيها قضائياً (املادة 

 )؛  ١، الفقرة ٣٩طاع اخلاص (املادة تعزيز التعاون مع الق  ●  

النظر يف اتِّخاذ تدابري إضافية من أجل تشجيع اجلمهور علـى اإلبـالغ عـن أفعـال       ●  
الفساد، ومن ذلـك علـى سـبيل املثـال قبـول بالغـات الفسـاد دون الكشـف عـن          

 )؛٢، الفقرة ٣٩هوية املبلِّغ (املادة 

ة إلزامــاً بتجرميهــا، ميكــن أن تقــيم  وفيمــا يتعلــق باألفعــال الــيت ال تقضــي االتفاقيــ   ●  
 غواتيماال واليتها القضائية على اجلرائم املرتكبة خارج البالد:

    o         اليت ُترتكب ضد مـواطين غواتيمـاال، دون املسـاس باشـتراط حضـور املتـهم
 (أ))؛ ٢، الفقرة ٤٢نية (املادة يف الدعاوى القانو

    o     ــب ــاال إذا مل ُيطلـ ــو غواتيمـ ــها مواطنـ ــيت يرتكبـ ــها   الـ ــيت يرتكبـ ــليمهم، والـ تسـ
يقيمــون بصــفة اعتياديــة يف غواتيمــاال (املــادة  ناألشــخاص عــدميو اجلنســية الــذي

 (ب))؛ ٢، الفقرة ٤٢

    o   (د))؛ ٢، الفقرة ٤٢اليت ُترتكب ضد الدولة (املادة 

    o   ؛٤، الفقرة ٤٢املزعوم (املادة عندما ال تسلِّم غواتيماال اجلاين( 
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علــى تنســيق إجراءاهتــا مــع الــدول األطــراف األخــرى عنــدما وُتشــجَّع غواتيمــاال   ●  
  ).٥، الفقرة ٤٢متارس عدَّة دول والياهتا القضائية (املادة 

    
    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّ  - ٤- ٢  

 على تنفيذ االتفاقية:أشارت غواتيماال إىل أنَّ أنواع املساعدة التقنية التالية سوف تساعد 

 )؛٣٥و ٣٤و ٣٣و ٣٢و ٣١و ١٦و ١٥اد بناء القدرات (املو  (أ)  

 )؛٣٦و ٣٤و ٣٣و ٣٢و ٢١و ٢٠و ١٨و ١٧ملخَّص للممارسات اجليدة (املواد   (ب)  

 )؛٣٧و ٣٤و ٣٢و ٢١و ٢٠و ١٩و ١٧د مساعدة ميدانية من خبري خمتص (املوا  (ج)  

 )؛٢٢و ١٧تشريعات منوذجية (املادتان   (د)  

 )؛١٨واد داعمة للموظفني (املادة م  ) (ه  

 ).٣٧الصياغة التشريعية (املادة   (و)  

  وتواصل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تقدمي املساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية.
    

      الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  
    على تنفيذ املواد قيد االستعراض مالحظات  - ١- ٣  

    )٤٧و ٤٥و ٤٤ات اجلنائية (املواد يم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءتسل    
ة معاهـدات  ال يزال تنظيم تسليم اجملرمني جيري طبقاً للدستور واملعاهدات الثنائية السـت وعـدَّ  

مـي  متعددة األطراف بشأن هذه املسألة، وبصورة فرعية، طبقاً للقانون اجلنائي والقـانون التنظي 
 ٤وُيحدِّد توجيه النيابة العامـة رقـم    ).٢٠٠٨لسنة  ٢٨بشأن إجراءات التسليم (املرسوم رقم 

اإلجــراءات الداخليــة. وقــد قــدَّمت غواتيمــاال العديــد مــن األمثلــة علــى حــاالت   ٢٠١٣لســنة 
 رمني، مبا يف ذلك يف قضايا فساد.جرى فيها تسليم جم

 .اوتعترب االتفاقية أساساً قانوني لتسليم اجملرمني، وتشترط غواتيماال وجود معاهدة كأساس قانوين

خمتلطـاً. ويتمتـع اجلهـاز القضـائي      اا وإداريـ واتيماال نظاماً قضائيويتبع نظام تسليم اجملرمني يف غ
بالسلطة احلصـرية إلصـدار القـرارات فيمـا يتعلـق بتسـليم األجانـب؛ وُيشـترط لتسـليم مـواطين           

 حكومية من رئيس اجلمهورية.غواتيماال استصدار موافقة 

 ة التجرمي للموافقة على التسليم.وُتشترط ازدواجي
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وجيوز تسليم املواطنني، ما مل يكـن تسـليمهم حمظـوراً مبوجـب معاهـدات ثنائيـة؛ وتـنظِّم املـادة         
احملاكمـة". وال توجـد أحكـام تـنظِّم قضـاء       وإمَّـا ا التسـليم  من القـانون التنظيمـي مبـدأ "إمَّـ     ١٠

 احملكوم هبا خارج البالد.العقوبات 

ويف معظم املعاهدات، تكون اجلرائم اليت ميكن فيها تسليم اجملرمني هي اجلرائم اليت ُيعاقب عليها 
بالسجن ملدة ال تقل عن سنة واحدة أو أكثر، وتشـمل مجيـع األفعـال اجملرَّمـة مبوجـب االتفاقيـة.       

هـا تسـليم اجملـرمني، وال تشـمل هـذه      وتنصُّ بعـض املعاهـدات علـى قـوائم بـاجلرائم الـيت ميكـن في       
 القوائم مجيع األفعال املشمولة باالتفاقية. وال َتعترب غواتيماال أنَّ جرائم الفساد جرائم سياسية.

، ١٨إىل  ١٥، واملــواد مــن ١٢ويــنصُّ القــانون التنظيمــي علــى إجــراءات وأطــر زمنيــة (املــادة   
تعجلة عنـدما يوافـق الشـخص املعـين     مـن القـانون التنظيمـي)، وعلـى إجـراءات مسـ       ٢٣واملادة 

). وميكن لغواتيماال أن تسمح بتسـليم اجملـرمني إذا تـوافرت    ٤و ٣على طلب التسليم (املادتان 
ــنظِّم بعــض         ــت. وت ــد ارُتكب ــة ق ــات أنَّ اجلرمي ــة، دون إثب ــات القانوني ــاء باملتطلب ــى الوف ــة عل أدل

تنطـوي أيضـاً علـى جـرائم ماليـة.      املعاهدات تسليم اجملرمني على أساس متييزي واحلـاالت الـيت   
)، ٢٧وينصُّ القانون التنظيمـي علـى أنَّـه جيـوز لغواتيمـاال أن تطلـب معلومـات إضـافية (املـادة          

 ولكنه ال ينصُّ على إجراء مشاورات مع الدولة الطالبة.

 من القانون التنظيمي). ١٥إىل  ١٣وجيوز احتجاز الشخص املطلوب تسليمه (املواد من 

مــاال ثالثــة اتفاقــات ثنائيــة ومعاهــدة متعــددة األطــراف بشــأن نقــل األشــخاص   وأبرمــت غواتي
 احملكوم عليهم.

وليس لدى غواتيماال تشريعات بشأن نقل الدعاوى اجلنائية، ولكن ميكن القيام بذلك اسـتناداً  
  إىل االتفاقية.

    
    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     

ــة امل   ــاعدة القانوني ــنظَّم املس ــدات املتعــددة      ُت ــثالث واملعاه ــة ال ــدات الثنائي ــة مبوجــب املعاه تبادل
مـن قـانون اإلجـراءات     ١٥٨األطراف اخلمـس الـيت انضـمت إليهـا غواتيمـاال، وتـرِد يف املـادة        

ويـنظِّم توجيـه    من قانون مكافحة غسل األموال وغريها مـن املوجـودات.   ٣٤اجلنائية، واملادة 
 اإلجراءات الداخلية. ٢٠١٣لسنة  ٣النيابة العامة رقم 

سجالت إحصائية بشأن حاالت املساعدة القانونية املتبادلـة، ومل يكـن   أيِّ وال حتتفظ غواتيماال ب
 حاالت مساعدة قانونية متبادلة فيما يتعلق باجلرائم الواردة يف االتفاقية.أيِّ بوسعها حتديد 
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 أو إىل مبدأ املعاملة باملثل.وميكن أن تقدِّم غواتيماال املساعدة استناداً إىل االتفاقية 

وال تتخذ التشريعات يف غواتيماال موقفاً من ازدواجية التجرمي، وختتلف املواقف الـيت تتخـذها   
 املعاهدات بشأن هذه املسألة.

وميكن أن تقدِّم غواتيماال املساعدة عن طريق طائفة واسعة من التدابري، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق     
ة ة شخص اعتباري عنها. وميكن أن يشـكِّل مثـول األشـخاص طواعيـ    باجلرائم اليت جيوز مساءل

بسبب االفتقار إىل املـوارد املاليـة لتغطيـة تكـاليف السـفر، كمـا        يف الدولة الطرف الطالبة حتدياً
يف الدولة الطالبـة. ومل تقـدِّم    ااألشخاص الذين ُيتَّهمون غيابي أنه ليس باإلمكان احلصول أقوال

عامـة بشـأن السـرية علـى املعلومـات الـواردة        اًودومات طوعاً، وهي تطبِّق قيغواتيماال بعد معل
 من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٢٧٨دون طلبها (املادة 

ــة إجــراء         ــة. وميكــن للســلطات املركزي ــة العام ــة هــي النياب ــة مبوجــب االتفاقي والســلطة املركزي
ضِّــل القنــوات الدبلوماســية. ويف االتصــاالت مباشــرة، ولكــن يف املمارســة العمليــة كــثريا مــا تف

 .اعرب الربيد اإللكتروين أو شفوي حاالت الطوارئ، جيوز قبول الطلبات املقدمة

وُيضــطلع بــاإلجراءات طبقــاً لقــانون غواتيمــاال: فعلــى ســبيل املثــال، ُيشــترط صــدور أمــر مــن   
 ٤٠ر املـادة  القاضي املختص للكشف عن املعلومات اليت حتميها قواعـد السـرية املصـرفية (انظـ    

أعاله). وُيمكن لغواتيماال أن تنفذ طلبـاً وفقـاً لإلجـراءات احملـددة يف الطلـب، مـا دامـت تلـك         
 اإلجراءات ال تتعارض مع قانوهنا. وتستخدم غواتيماال كثرياً التداول بالفيديو.

ص، أو االلتـزام بالتشـاور   بشأن مسائل مـن قبيـل مبـدأ التخصُّـ     وليس لدى غواتيماال تشريعات
ض، أو التكاليف؛ ومع ذلك، ميكـن  قدمي املساعدة، أو عدم التعرُّع الدولة الطالبة قبل رفض تم

 بيقاً مباشراً بشأن هذه املسائل.أن تطبِّق غواتيماال االتفاقية تط

ويف وقت الزيارة، كانت غواتيماال تعمل حنو توقيـع معاهـدة يف إطـار منظومـة تكامـل أمريكـا       
  الوسطى.

    
  رِّي اخلاصة ال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحالتعاون يف جم    

    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
تتعاون سلطات إنفاذ القانون علـى الصـعيد الـدويل عـن طريـق منظمـات مثـل املنظمـة الدوليـة          
ــة. ورغــم أنَّ      ــة (اإلنتربــول) وجمموعــة إيغمونــت لوحــدات االســتخبارات املالي للشــرطة اجلنائي

األمريكيـة للتعـاون القضـائي    -غواتيماال تشارك يف شبكات مثل الشـبكة اإليبرييـة  السلطات يف 
ــة      ــة يف املســائل اجلنائي الــدويل أو الشــبكة القاريــة لتبــادل املعلومــات ألغــراض املســاعدة املتبادل
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وتســليم املطلــوبني أو املبــادرة العامليــة اخلاصــة جبهــات االتصــال املدعومــة مــن مبــادرة "ســتار"    
أو شــبكة املــدَّعني العــامني ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة (ريفكــو) أو شــبكة اســترداد     واإلنتربــول 

املوجـودات التابعــة لفرقـة العمــل املعنيـة بــاإلجراءات املاليـة يف أمريكــا اجلنوبيـة ملكافحــة غســل      
 األموال، يبدو أنَّها ال تستخدمها عادة فيما يتعلق بقضايا الفساد.

اال تعمــل علــى وضــع برنــامج النتــداب ضــباط اتصــال مــن  ويف وقــت الزيــارة، كانــت غواتيمــ
ــد وقَّعــت عــدة ســلطات يف غواتيمــاال        ــة للعمــل مــع ســلطات يف اخلــارج. وق الشــرطة الوطني
مذكرات تفاهم مع نظرياهتا األجنبية. وجيوز أن تستخدم غواتيمـاال االتفاقيـة مباشـرة كأسـاس     

 للتعاون يف جمال إنفاذ القانون. قانوين

مــن قــانون  ١١إىل  ٣ال إمكانيــة إنشــاء أفرقــة حتقيــق مشــتركة يف املــواد مــن   وتكفــل غواتيمــا
شـئ غواتيمـاال هـذه األفرقـة يف إطـار االتفاقـات القائمـة        نمكافحة اجلرمية املنظمـة. وميكـن أن ت  

للتعاون يف جمال إنفاذ القانون، مبا يف ذلك على أساس االتفاقية. وقد سبق هلا أن أنشـأت مثـل   
 ضايا اجلرمية املنظمة.هذه األفرقة يف ق

ــانون       ــة ضــمن نطــاق ق ونظَّمــت غواتيمــاال أســاليب التحــري اخلاصــة املشــار إليهــا يف االتفاقي
 ٤من قـانون مكافحـة اجلرميـة املنظمـة، واملـادة       ٧١إىل  ٢٠مكافحة اجلرمية املنظمة (املواد من 

  ية العامة لالستخبارات املدنية).من قانون املدير
    

    جحة واملمارسات اجليِّدةارب الناالتج  - ٢- ٣  
ــة حمــددة بوضــوح وقصــرية نســبي   التشــريعات يف غواتيمــاال علــى أطــر  تــنصُّ  ●    ازمني

علـى إجـراءات    تعلق بإجراءات التسليم، كما تـنصُّ التِّخاذ خمتلف اخلطوات فيما ي
  ).٩، الفقرة ٤٤مستعجلة عندما يوافق الشخص املطلوب على التسليم (املادة 

    
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  

 َصى بأن تقوم غواتيماال مبا يلي:فيما خيصُّ التعاون الدويل، ُيو

ــرائم         ●   ــة التجــرمي ويف ج ــاب ازدواجي ــليم يف غي ــاال بالتس ميكــن أن تســمح غواتيم
الفساد اليت ال تستويف متطلبات احلد األدىن للعقوبة، اسـتناداً إىل تطبيـق االتفاقيـة    

 )؛٣و ٢لفقرتان ، ا٤٤رة (املادة مباش

النظر يف النص على مجيع األفعال اجملرَّمة مبوجب االتفاقية بوصـفها جـرائم ميكـن      ●  
تسليم مرتكبيها يف معاهدات تسليم املطلوبني اليت تتبع هنج قوائم اجلـرائم (املـادة   

 )؛٤، الفقرة ٤٤
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قيـة مـن   النظر يف تطبيق االتفاقية مباشرة هبـدف إنفـاذ حكـم قضـائي أو املـدة املتب       ●  
 )؛١٣، الفقرة ٤٤فترة العقوبة يف حالة مواطين غواتيماال (املادة 

عمالً باالتفاقية، رفض التسليم إذا كانت هناك أسباب حقيقية تـدعو إىل االعتقـاد     ●  
بأنَّ الطلب قد قُدِّم بغرض مالحقة شـخص أو معاقبتـه علـى أسـس متييزيـة، وعـدم       

تنطوي أيضاً على مسائل ماليـة (انظـر الفقـرة    رفض التسليم جملرد اعتبار أنَّ اجلرمية 
ــادة  ٢ ــن امل ــادة    ٢٧ م ــن الدســتور، وامل ــانون التنظيمــي)   ١م ــن الق ــادة  م ، ٤٤(امل

 )؛١٦و ١٥الفقرتان 

قبل رفض التسـليم، التشـاور مـع الدولـة الطـرف الطالبـة مـن أجـل إتاحـة فرصـة             ●  
 )؛١٧، الفقرة ٤٤وافرة لتلك الدولة لعرض آرائها (املادة 

النظــر فيمــا إذا كــان وضــع املزيــد مــن التشــريعات احملــددة بشــأن املســاعدة القانونيــة    ●  
لتشـريعات مسـائل غـري    املتبادلة ميكـن أن يسـهم يف فعاليتـها. وميكـن أن تـنظِّم هـذه ا      

ومنها على سبيل املثال، اإلجـراءات املطلوبـة، واملعاجلـة املباشـرة بـني       امشمولة حالي)
ص والسرية، وازدواجيـة التجـرمي ومـا إىل ذلـك)     ي التخصُّالسلطات املركزية، ومبدأ

 )؛٤٦(املادة 

ــة، مصــنَّفة         ●   ــة املتبادل ــات املســاعدة القانوني إنشــاء نظــام ســجالت إحصــائية لطلب
حســب اجلرميــة ومــدة اإلجــراء والتــدبري املطلــوب، فضــالً عــن أســباب الــرفض،    

 )؛٤٦حسب االقتضاء (املادة 

ي، النظر يف تقدمي املعلومـات طوعـاً، وضـمان إمكانيـة     دون املساس بالقانون احملل  ●  
ــى        ــاظ عل ــاً احلف ــيت ترســل معلومــات طوع ــة الطــرف ال ــال الشــتراط الدول االمتث

 )؛٥و ٤، الفقرتان ٤٦السرية فيما يتعلق بالشخص املتهم (املادة 

استخدام االتفاقية كأساس قانوين، مبا يف ذلك لتـوفري املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة       ●  
اليت ال تنطوي على تدابري قسرية، يف غياب ازدواجيـة التجـرمي؛ وميكـن أن تنظـر     

 )؛٩، الفقرة ٤٦غواتيماال يف توفري املزيد من املساعدة الشاملة (املادة 

تعزيز قدرات السلطة املركزية يف غواتيماال ودورها االسـتباقي واملعاجلـة املباشـرة      ●  
ة تلقي الطلبات، يف احلاالت العاجلة، عـن  بني السلطات املركزية، وحتليل إمكاني

 )؛١٣، الفقرة ٤٦نتربول (املادة طريق اإل

ضـمان عـدم رفــض تقـدمي املســاعدة جملـرد أنَّ اجلرميــة تنطـوي أيضــاً علـى مســائل         ●  
 )؛٢٢، الفقرة ٤٦مالية (املادة 
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ــق          ●   ــا يتعل ــراف فيم ــددة األط ــة واملتع ــدات الثنائي ــن املعاه ــد م ــرام املزي ــر يف إب النظ
 )؛٣٠، الفقرة ٤٦باملساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

ــا يتعلــق بقضــايا الفســاد،           ●   ــن النشــاط فيم ــة مبزيــد م ــتخدام الشــبكات الدولي اس
ــداب ضــباط اتصــال للعمــل مــع ســلطات        ــذل اجلهــود مــن أجــل انت ومواصــلة ب

 )؛١، الفقرة ٤٨الشرطة الوطنية يف اخلارج (املادة 

الدول األطراف األخرى يف التصدِّي جلـرائم الفسـاد    السعي من أجل التعاون مع  ●  
 )؛٣، الفقرة ٤٨اليت ُترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة (املادة 

حسب االقتضـاء، إبـرام املزيـد مـن االتفاقـات أو الترتيبـات مـع الـدول األطـراف            ●  
إهنـاء  األخرى إلتاحة إمكانية إنشاء أفرقة حتقيق مشتركة، أو يف احلاالت املناسبة 

 )؛٤٩عملها، استناداً إىل االتفاقية (املادة 

ــة      تنظــيم أســاليب التحــرِّ    ●   ــال اجملرَّم ــع األفع ــق يف مجي ــن أجــل التحقي ي اخلاصــة م
  ).٥٠مبوجب االتفاقية، واستخدام تلك األساليب على الصعيد الدويل (املادة 

    
     تنفيذ االتفاقيةدت من أجل حتسنياليت ُحدِّ ،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٣  

 أعربت غواتيماال عن اهتمامها باحلصول على املساعدة التقنية التالية:

ص للممارسات اجليـدة، ومسـاعدة ميدانيـة مـن خـبري خمـتص، وبـرامج لبنـاء         ملخَّ  ●  
 )؛٤٥ت، ومشورة قانونية (املادة القدرا

تبــادل  ص للممارســات اجليــدة، وإنشــاء وإدارة قواعــد البيانــات أو نظــم     ملخَّــ  ●  
املعلومات وجمـاالت تقنيـة أخـرى، ومسـاعدة ميدانيـة مـن خـبري خمـتص، وبـرامج          
ــاء القــدرات. وتتلقــى غواتيمــاال مســاعدة مــن اإلنتربــول والواليــات املتحــدة     لبن

 )؛٤٨(مبادرة مرييدا) يف هذا اجملال (املادة 

ء ص للممارسات اجليـدة، ومسـاعدة ميدانيـة مـن خـبري خمـتص، وبـرامج لبنـا        ملخَّ  ●  
 )؛٤٩القدرات (املادة 

مساعدة ميدانية من خبري خمـتص فيمـا يتعلـق باملراقبـة اهلاتفيـة، وتعزيـز الكيانـات          ●  
 ).٥٠املسؤولة، وال سيما فيما يتعلق بربامج التخصُّص والتدريب (املادة 

 


